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 KAYBOLAN BİR KÜLTÜR
YORGAN VE YORGANCILIK

HALK BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

     DUVARCI, Ayşe
  TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Yorgan , bu gün hem hepimizin kullandığı günlük bir eşya hem de bir tören 

eşyası sayılmaktadır.Dolayısıyla bir meslek ürünü kabul edilmesinin yanı 
sıra halk estetiğini yansıtan bir kültür malzemesi olarak da degerlendirilir.. 
Yorgan aynı zamanda Türkçenin bütün lehçelerinde yaşayan bir kültür 
kelimesidir ve sözlü halk edebiyatı verimlerinden atasözü, masal, mani, 
türkü gibi verimlerinde kullanılmıştır.

Bu bildiride yorgan kelimesinden yola çıkılmış,tarihten günümüze 
geçirdiği evreler ve teknolojiye yenik düşen yorgancılığın problemleri ile 
bunların çözümleri üstünde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yorgan, yorgancılık, el sanatı.

ABSTRACT
A Disappearing Culture: Quilt and Quilt Making a Folkloric Approach

Quilt is a daily thing that everybody uses and also it is considered 
as a ceremony thing. In this way it is both an occupational product and 
a handicraft that reflects the esthetic of the folk. This word lives in all 
Turkish dialects as a word of culture and at the same time it is used in 
types of folk literature like proverbs, fairy tales, traditional quatrains, folk 
songs. In this subject the word “quilt” is taken as a base, the journey of the 
word in the history is researched and the problems of quilt making which 
has been defeated by technology and the solutions to these problems are 
emphasized. 

Key Words: Quilt, quilt making, handicraft.   
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Günümüzde  hem günlük hem tören eşyaları arasında sayılan yorgan, 
ustasının elinde süslenip onun iç dünyasını aktarırken bütün el sanatları 
gibi hem bir meslek ürünü, hem de halk estetiğini yansıtan bir malzeme 
olarak değerlendirilir.

Türkçenin en eski kültür kelimelerinden biri olan “yorgan”günümüzde 
hemen hemen bütün Türk lehçelerinde hatta Balkan dillerinde de yaşarken 
aynı zamanda bir dil malzemesi olarak da atasözü, deyim, mani, türkü,masal 
gibi sözlü halk edebiyatı verileri içinde yerini almıştır.  

Bu bildiride yorgan kelimesinden yola çıkılarak bu kavramın tarihi 
yolculuğu, hayatımızın törenlerindeki işlevi ve teknolojiye yenik düşen 
yorgancılık mesleği halk bilimi yöntemleri ile irdelenecektir. 

Yorgan Türkçe bir isimdir ve “Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk,yün 
v.b.gibi şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü” anlamına gelmektedir 
(Türkçe Sözlük, 2005: 2193). Bu kelime Kıpçak dillerinde “yogurgan”, 
Kumukça’da “yuvurgan”, Nogayca’da “yuvırkan-yurkan”, Altayca, 
Teleütçe’de “yurkan”, Tuvaca ve Hakasça’da “çorgan” (Clauson,1972)
şeklinde bilinirken, Kırgız Türkçesinde “curkan”, Türkmen Türkçesinde 
“yorgan”, Uygur Türkçesi’nde “yodkan”, olarak kullanılmaktadır (Türk 
Lehçeleri Sözlüğü 1, 1990: 994). Kaşgarlı Mahmut bu kelimeyi “yogurkan” 
şeklinde kullanmış ve “anıng üze yogurkan aşuldu. –onun üzerine yorgan 
örtüldü-”ve “yogurkanda artuk adhak kösülse üşiyür-yorgandan ziyade 
ayak uzatılsa üşür”şeklinde örneklendirmiştir (Divan-ı Lügat it Türk, 
1986: C.1, 197-4, C. 2,137-6). 

Batı Türkçesinde eski Türklerin “yogurkan” sözü yorgan şekline girmiş 
ve yatarken üste örtülen örtü anlamını kazanmıştır. Oysa eski Türkçede bu 
kelimenin anlamının daha geniş olduğunu aynı zamanda “üstlük, bürünülen 
örtü” manasını da taşıdığını biliyoruz. Divan-ı Lügat-it Türk’te “uragut 
yogurkan büründi- kadın örtü örtündü, çarşaflandı”şeklinde bir kullanım 
bize bunu anlatmaktadır (Divan-ı Lügat-it Türk,1986: C.2,141-13). Yani 
yorganın görevleri hem örtmek, hem de bürünmek, bir üst kıyafeti  olarak  
kullanılmak şeklindedir. Çobanların geceleri bürünerek yattıkları bir 
kepenek veya üstlerine aldıkları bir aba da yorgan sayılmaktadır (Ögel, 
1985: 221). Eski Türklerin pamuğun olgunlaşıp toplanması, temizlenmesi, 
hallaç yayı ile atılıp yorgan, yastık, minder yapımı konusunda bilgi sahibi 
olduklarını biliyoruz. Selçuklu ve Harzemşahlar döneminde pamuk atan 
yayla ilgili bilgiler günümüze ulaşmıştır. Mesela,”Mamuk çapar yayı” 
sözü “pamuk döver yay” manasında kullanılmaktadır (Ögel, 1995: 152).



509

Halk yaşayışının ve düşüncesinin dile yansıması sonucu yorgan kelimesi  
pek çok anonim kaynaklı dil malzemesinde kendine yer bulmuştur. 
Örneklendirirsek: 

Atasözlerinde
Yorgan gitti, kavga bitti.
Bitli yorganı kimse üstüne almaz.
Ayağını yorganına göre uzat
İyi olmayacak hasta yatağı bırakıp, yorgana işer.
Çarşafsız döşekle, yüzsüz yorganla yatılmaz.
Kadının iyisi yorganı yorgana katar, şaşkını yorgan deliğinden aya bakar.
Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma, kürek.

Deyimlerde
Pire için yorgan yakmak.
Yorgan döşek yatmak,
Yorgan kavgası yapmak,
Kırk yamalı yorgan

Dualarda
Telli yorgan içinde yatasın.(Evlenesin)

Beddualarda
Yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç olasın

Söz Gruplarında:
Yorgan iğnesi, yorgan ipliği, yorgan ağzı, atlas yorgan, kadife yorgan, 

kuştüyü yorgan, kırk yamalı yorgan,sırmalı yorgan, hediye yorganı,yas 
yorganı, kışlık-yazlık yorgan, yorganlamak, yorgan kaldıran –yerde yıldız 
gibi yetişen bir bitki– (Derleme Sözlüğü, 1993: 4298).

İnanç ve Uygulamalarda
Gece yorgan kaplanmaz, 
Evlenmek isteyen genç yorganını keser(  Kaya, 29-09-2006).

Manilerde
Karpuz getir yiyeyim                            
Aç yorganı gireyim                              
Uyan uyan sar beni                               
Var olduğun bileyim                             
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Denize atladın mı                                  
Yorganı topladın mı
Çocuk dedi yatalım
Kız dedi patladın mı

Ağaca attım urgan
Dibinde sarı yorgan
O yar benim olursa
Keserim çifte kurban

Türkülerde
Elveriyor el veriyor
Orta direk bel veriyor
Açtım baktım al yorganı
Mehemmed’im can veriyor (Çorum Türküsü)

Edebiyatımızda da zaman zaman yorgan konusu ele alınmıştır.Abdülhak 
Şinasi’nin anlattığı geçmiş zamandan izler taşıyan eşyalar arasında 
yorganlar da vardır. Eskiden her evde yüklük denilen dolaplarda hem ev 
halkının ihtiyacı hem de gelebilecek misafirler için yatak yorganlar dururdu. 
Abdülhak Şinasi bir yüklüğün görünüşünü şöyle anlatmaktadır.”Bir 
yüklüğün kapısı açılır açılmaz, sağ ve sol taraflarında insan boyunca üst 
üste konmuş, ilk önce kalın döşekler,sonra pamukları iyi atılmış ve hiç 
bozulmamış şilteler, daha sonra da sakız gibi beyaz ve temiz yatak yüzleri 
ve bunlar üstünde de mevsime göre birer ikişer konabilecek bazıları yazlık, 
ince; diğerleri kışlık ve kalın rengarenk bir çok yatak yorganları istif edilmiş 
olurdu. Bunların bazısı alafranga çarşaflarının , frenk gömleklerinin küçük 
sedef düğmeleriyle iliklenmiş olur; Alaturka olanlar ise çarşaflarının 
kenarlarına teyellenmiş olurdu….”(Hisar,1978: 140).

Yorganlara da bir kişilik veren Abdülhak Şinasi onların renkleriyle de 
kendi his dünyası arasında bir ilgi kurarak (Karaca, 1998: 246) renkleri 
şöyle yorumlar.” Morlar, bildikleri his ve fikirleri kendi içlerine toplarlardı. 
Güvezler bazı misafir hanımlarının şivelerini taklit ile gösterişler yaparlardı.
Bir tanesini gördükçe bir kızılcık reçeli yemiş gibi olurduk. Beyazlar 
yazın sıcak günlerinde soğuğu arttırırdı. Kırmızılar alev gibi gözlerini 
açar, yüzümüze çarpar ve haykırırlardı. Yeşil renklisinin öyle yuvarlak bir 
çizgisi vardı ki, kendi aleminde yaşayan bir papağanın sesi duyulurdu…” 
(Hisar, 1978: 141).

Bilindiği gibi yorgan halk el sanatı ürünlerinden sayılmaktadır. “Türk 
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plastik sanatları arasında hem güzel, hem faydalı parçalardan oluşan el 
sanatlarının önemli bir yeri vardır. Zaman zaman güzel sanatlar düzeyinde 
eserler verilen bu dalda zanaatçının, ustanın, sanatçının amacı günlük ve 
tören eşyaları yapmak, bu eşyaları süslemek, böylece kazanç sağlamanın 
yanı sıra tabiattaki güzellikleri yansıtmak, iç dünyalarını aktarmak ve bazı 
mesajlar vermektir” (Barışta ,1988: V11). Yapılan bir iş veya hareketin 
etkileyici, güzel ve gelişmiş bir şekilde görünmesi onu sanat olgusuna 
yaklaştırmaktadır. Ayrıca ustalık, hüner, marifet gösterebilmek de sanat 
kavramı içinde değerlendirilirken   el sanatları tanımı ise bazen yapılan 
iş, bazen de yapılan ürün için kullanılmakta aynı zamanda bir kültürel 
miras olarak kabul edilmektedir.” Bir ulusun veya ülkenin kültürel 
kimliğini oluşturan , tanımlayan, destekleyen veya gösteren , bir ulus 
veya ülkenin “diğer” veya “öteki”olarak gördüğü uluslar veya ülkeler 
karşısındaki farklılığını ve varlığını belgeleyen , kültür tanımlamasının 
içine giren ve bütün ulusal yaratıları, kazanımları ve maddesel varlıkları 
ulusal miras kapsamı içinde görebiliriz (Oğuz, 2001a: 6). Bu bağlamda 
yorgan ve yorgancılık ulusal miras olarak bir el sanatı sayılmasının yanı 
sıra ekonomik ve sosyal hayatın, aynı zamanda kültür hayatının içinde ayrı 
bir yere sahiptir.

Yorgan kavramına halk kültürü açısından yaklaşırsak,doğum,evlili
k,sünnet törenlerinin etrafında oluşan geleneklerin arasında bir yorgana 
sahip olmanın çok önemli olduğunu görürüz. Bu törenler için hazırlanan  
yorganlar işlevlerine göre adlandırılır. Çeyiz yorganı; ileride evleneceği 
varsayılan kişi için hazırlanırken, bebek yorganı, yeni doğacak çocuk için, 
sünnet yorganı ise sünnet olacak çocuk için önceden diktirilerek hazırlanır. 
Yas yorganı ise Adana ve civarında görülen bir uygulamadan adını alır. 
Buna göre hasta can verdikten sonra kadınlardan biri ölünün üstündeki 
yorganı alır, bu yas yorganıdır,bunun içindeki pamuklar sökülüp çıkartılır 
sadece melefe denilen beyaz bez kalır. Bu da ölünün üstüne örtülür  
(Gögceli, 1943: 4-6).

 İnsanların örtünme, doğa şartlarından kendini koruma gibi ihtiyaçla-
rından doğan yorgan , hayatımızda en sık kullanılan eşya oluşu, hemen 
herkeste en az bir tane bulunması, kullanım yaygınlığı dolayısıyla  toplu-
mu yakından ilgilendiren bir kültür ürünüdür.  Milletimizin yüzyıllardır 
süregelen hayatı boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan 
yorgancılığın Anadolu’daki ilk ustalarının kadınlar olduğu , mitil arası-
na pamuk koyarak diktikleri yorganların daha sonra erkekler tarafından 
geliştirildiği anlatılmaktadır. Hatta günümüzde Kars ve Iğdır bölgesinde 
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evlerde kadınlar yorgan dikmeye devam etmektedir.  (Al, 2005: 34). 

Evliya Çelebi İstanbul esnaflarını anlatırken yorgancılardan “Esnaf-ı 
yorgancıyan” diye bahsetmekte, dükkan sayısının 105,çalışan sayısının 
400 olduğunu belirterek, pirlerinin Kamil Hindi olduğunu söylemektedir. 
Kamil Hindi Hz. Muhammedin kızları Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve 
Fatımatü’z Zehra’nın çeyizlerini hazırlayan kişidir.Yine Evliya Çelebiye 
göre Yorgancılar atlas, diba , ipek kumaşlardan yaptıkları yorganlar ile alet 
ve edavatlarını ellerine alarak geçit törenlerine katılırlar (Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, 1995: 281).

1640 tarihli narh defteri kayıtlarında ise ev eşyaları birbirini tamamlayan 
gruplar halinde arka arkaya yazılmışlardır. Burada yorgan, yastık ve 
yataklar ilk grubu meydana getirir.Önce yorgan için gerekli olan ham 
ve atılmış pamuk ile kullanılacak malzemenin özellikleri verilip sonra 
yorganlara geçilir.Kullanılacak kumaş, içine konulacak pamuk miktarı, 
boyu, astarı ve kalitesine göre ala, evsat, edna şeklinde sınıflandırılarak 
fiyatları , kaç kesim olduğu belirtilir.Buna göre İstanbul zerbabı, Bilecik 
çatma ve dolaması yanında Hint ve İran kumaşlarından yapılma yorganları 
da görürüz (Kütükoğlu, 1983: 70).

Yorgan dikmek için önce kesilen ve yüz olarak kullanılacak kumaşla,astar 
kumaş dikilerek birleştirilir. Buna çatma denir. Böylece bir torba elde edilir. 
Sonra kılıf adı verilen bu torba yün veya pamukla doldurulur. Bu işlemin 
adı döşemedir.Soğuk bölge şehirlerinde yün, daha ılıman iklimli yerlerde 
döşeme malzemesi olarak pamuk tercih edilir. Doldurulan madde kılıfa 
iyice yerleştirilir. Hatta sopayla vurularak her tarafa eşit dağılması sağlanır.
Kaymaması için çok geniş bir teğelle tutturulup, yüzü tebeşirle çizilerek 
desenlendirilir.Tebeşir kullanılmasının amacı iz bırakmaması ve kolay 
silinebilmesidir.Bu iş bazen tebeşire batırılmış bir ipi iki kişinin çekerek 
bırakması şeklinde de yapılabilir. Desen çizgilerinin üstünden yorgan iğnesi 
bir alttan bir üstten geçirilerek dikilir . Bu işleme sırımak adı verilir. Yorgan 
ustası bu işi dükkandaki tabla adı verilen bir tahta  yükseltinin üzerine 
oturup ayaklarını uzatarak , bir iğne ve orta parmağına taktığı bir yüksükle 
çalışarak yapar.Tablanın üzeri genellikle naylon muşamba ile kaplıdır. Bu 
muşamba yorganı sağa sola kaydırır.Şayet halı üzerinde çalışılırsa kayma 
işlemi olmayacağı için yorgan muntazam dikilmez, potluk yapabilir. Usta  
çalışırken yorganı dizi üzerine alır ve bir sopa yardımıyla zaman zaman 
sağa sola çevirerek düzgün bir şekilde diker (Kemal Sünger).

Yorgan yüzü olarak kullanılan kumaşlar, saten, ipek, kadife, basma, 
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yazma cinslerinden olabilir Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta 
kumaşın terletmeyen, hava alabilen ve insanı üşütmeyen cinslerden 
seçilmesi gerektiğidir. En çok kullanılan renklerse mavi, krem, sarı, 
kırmızı, bordo, yeşil, pembe, saten kumaşlardır. Bazen bunların altın veya 
gümüş simle işli olanları kullanılır. Yorgan motifleri ise daha önce dikilmiş 
yorganlardan, fotoğraflardan seçilebildiği gibi ustanın ilhamı ile ilgi 
duyduğu olay ve nesnelerin stilize edilmesinden de olabilir.  Bu desenleri 
bitkiler, hayvanlar ve geometrik desenler olarak gruplandırabiliriz. Bitki 
desenleri olarak, karanfil, zambak, sümbül, lale ,dal,menekşe, papatya, beş 
yapraklı yonca gibi çiçek figürleri,  armut, üzüm gibi meyve motifleri, kuş, 
tavus kuşu, kelebek, kırlangıç, arı gibi hayvan motifleri , geometrik desen 
olarak; sekizgen, baklava dilimi, yıldız , üçgen, kare,pervane motifleri 
oluşturur. Ayrıca güneşli, kalpli desenler de çok kullanılmaktadır.Son 
zamanlarda yorgancılardan portre ve manzara resimleri de istenmektedir. 
Şereflikoçhisarda yorganın uğur getirmesi ve nazardan korunmak 
için tam ortasına altıgen bir parça dikilir. Bu yeşil, mavi, pembe gibi 
parlak ve canlı renklerden oluşur (2004 Yılında Türkiye’de Yaşayan 
Geleneksel Meslekler, 2005: 38).Yorganlar adını üzerindeki motiften veya 
kompozisyonun bütününden alırlar. Kuşlu, fiyonklu, pervaneli v.b. Çok 
renkli ve desenli basma gibi kumaşlardan yapılan yorganlarda kumaşın 
deseni ile yorganın kompozisyonu arasında bir uyum görülmemektedir. 
Bunlarda anti naturalist veya non figüratif biçimlendirmelerle tasarlanan 
kompozisyonlar bir çerçeve bordürü içine oturtulmuştur.Tek renkli 
örneklerde kompozisyonlar daha belirgindir. Kompozisyonlar ya bir 
merkez çevresinde geliştirilirler veya sıralamalarla düzenlenirler. Her iki 
türde de göbek ve yorganın köşeleri belirgindir. Sıralama kompozisyonlar 
ise ya düzgün bir şekilde veya kaydırılmış ya da birbirine bağlı sıralamalar 
şeklinde yapılır( ww.kuzeymavi.com/rize/.htm). Yorganın dikimi bittikten 
sonra askı adı verilen yere uzunlamasına asılır. Böylece yorgan kendini 
salar ve kırışıklıkları gitmiş olur.

Yorganlar tek ve çift kişilik olmak üzere iki çeşittir. Tek kişilik bir 
yorgan ortalama

 1.60 a 2.10, çift kişilik yorgan ise ortalama 1.85 e 2.15 ölçülerine 
sahiptir. Yorganın fiyatları ise kumaşın kalitesine ve üzerindeki desenin 
zorluk derecesine göre değişir.

Kullanılan araç gerece gelince: Yorgancılık basit malzemelerle yapılan 
bir iştir. Bu malzemelerin başlıcaları:
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Hallaç Makinası: Pamukları küçük parçalara ayırıp, kabartmaya 
yarayan bir araçtır.Eskiden elde basit bir araçla yapılan bu iş artık makinayla 
yapılmaktadır. 

Dikiş Makinası: Kumaşları birleştirme için kullanılmaktadır. 

İğne: Dikilecek yorganın cinsi, kumaşın kalitesine göre değişir.Bir ve 
iki numaralı iğneler kaba işler için ,üç numaralı iğne ise ince işler yapmak 
için kullanılır.

Yüzük: Yorgancı yüzüğü metalden yapılmış, ucu kapalı bir silindir 
şeklindedir.Yorganı dikerken parmağı korur.

İplik: Yorgancılarda her renk iplik bulunur.Çünkü kumaş ve iplik aynı 
renkte olmalıdır. İplik cinsi olarak normal bobin ipliği, naylon iplik, ve 
pamuklu kalın yorgan ipliği kullanılmaktadır. 

Yorgancı Sopası: Ayva veya kızılcık ağacından yapılmış, 1 metre uzun-
luğunda, oklava kalınlığında bir değnektir. Pamuğu veya yünü dövmeye 
ve yorganı sağa sola çevirmeye yarar.

Kâğıt Modeller: Yorganın üzerine çizilecek modellerdir. Ağır veya 
basit modeller olabilir. 

Bunlardan başka makas, yüksük, metre , çuvaldız, tebeşir, sabun, kantar, 
gibi basit araçlar da kullanılmaktadır.

Bir yorgan kullanılan modele göre bir günle, bir hafta arasında dikilebilir 
(Temel Çolak). Üzerinde büyük el emeği olan , ağır modelli yorganlar, kız 
çeyizi veya sünnet törenleri için hazırlanmakta basit modeller ise günlük 
kullanımda tercih edilmektedir.

Yorgancılar mesleklerini küçük yaşlarda girdikleri ustaların yanında 
önce malzemeleri tanıyarak sonra basit işler yaparak görenek yolu ile 
öğrenmektedir.Bir yorgancı çırağının kalfa olabilmesi için   uzun zaman 
sabırla çalışması gerekmektedir. Bu meslek genellikle aileden geçmekte, 
baba oğluna veya aileden bu işe ilgi duyan birine öğretmektedir. 

Yorgancılık gelişen teknoloji karşısında güncelliğini kaybetme 
durumundadır. Kısa sürede çok üretilebilen ve ekonomik yönden çok cazip 
olan elyaftan yapılma hazır yorganlar 1990’lı yıllardan itibaren sağlıklı 
yün ve pamuktan yapılan geleneksel el işi yorganların yerini almış ve 
makinalarla üretilen ev tekstil ürünleri hızla yayılmaya başlamıştır. 

Bu işle mesleklerini sürdürerek geçimlerini sağlayan aynı zamanda zevk 
ve sanat ihtiyacını gideren yorgancıların sayısı her geçen gün azalmaktadır. 
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Eskiden hemen her mahallede birden fazla yorgancı varken artık şehirlerde 
birkaç yorgancı bulunmaktadır.Mevcut yorgancılar da kiraların nispeten 
daha düşük olduğu semtlerde çalışmaktadırlar ( Temel Çolak). Yorgancılığın 
en fazla yapıldığı Kilis’te 1980 li yıllarda 150 atölyede 5000’in üzerinde 
kişi çalışırken, bu sayı 2005’te 700’lere gerilemiş, atölye sayısı 50’ye 
düşmüştür. (www.kilispostası.com)  (02.07.2007). Yorgancılık mesleğine 
gençler ilgi duymamakta, çırak bulunamamakta , yetişmiş eleman olan 
kalfalar bile kazancı az bulduğu için mesleği terk ederek başka işlere 
yönelmektedir. Ayrıca pazarlama ve tanıtım konusunda da ciddi problemler 
yaşanmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki yorgan halk kültürünün görsel verimlerinden biri 
ve önemli bir maddi kültür varlığıdır.Aynı zamanda milletimizin kültürel 
kimliğini oluşturan onun farklılığını ve varlığını belgeleyen İslamiyet ön-
cesi yaşayışımızın Anadolu’ya uzantısı olarak yansıyan  bir kültürel miras 
örneğidir. Dolayısıyla bu el sanatına yeni boyutlar kazandırıp güncelleş-
tirmek, onu sadece bir uyku örtüsü olmaktan kurtarmak, yeni teknolojiler-
den yararlanarak kaliteli ve uygun maliyetli bir ürün haline getirmek, dış 
pazarlar için hediyelik eşya haline getirerek kültür turizminde kullanmak, 
yorgan ustalarına yeni desenler yaratabilecekleri, eski desenleri yeniden 
yorumlayabilecekleri, yeni kullanım alanları ortaya koyabilecekleri, ve 
yaratıcı etkinliklerini geliştirebilecekleri uygun atölyeler sağlamak bu ko-
nudaki problemleri kısmen çözecektir. Ayrıca ilgili meslek okullarındaki 
konuyla ilgili dersleri ve içeriklerini yeniden gözden geçirmek, gençlerin 
ilgisini sağlamak da çözüm unsurlarından biridir.Yorgancılık kendiliğin-
den gelişen ve işleyen bir sanat bilgisi olmaktan kurtarılmalı, bu sanatı ya-
panlar, yaratanlar, sanatı araştıranlar,sanatın tüketicisi olanlar ve toplumda 
bu sanatı örgütleyenler bir araya gelerek yorgancılığın gelişmesi için çalış-
malıdır. Bu konuda devletin vereceği destek çok önemlidir.  

Sanat eserlerinin kendi içinde sonsuz ve çok çeşitli biçimler alabileceği 
dikkate alınarak bu milli kültür mirasının, küresel kültüre katkısı 
sağlanmalıdır.
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